Individuálna výročná správa
Obce Vieska nad Žitavou
za rok 2016

............................
Štefan Mladý
starosta obce
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1. Úvodné slovo starostu obce
Rok 2016 bol pre obec významný vďaka udalosti akou bolo zorganizovanie kultúrno
spoločenského podujatia pod názvom „Stretnutie Viesok a Vísek“ . Jednalo sa o stretnutie
obyvateľov obcí, alebo ich častí, ktoré majú pomenovanie Vieska.
Významný rok 2016

bol pre obec aj tým, že si pripomenula 610. výročie prvej

písomnej zmienky.
Pre napĺňanie

cieľa – výstavby a modernizácie obce – boli podané žiadosti o

nenávratný finančný príspevok /NFP/ z fondov EU v programe Rozvoja vidieka z MP s RR
SR na roky 2014-2020. Projekty sa týkali podpory výstavby:


multifunkčného a detského ihriska



rekonštrukcie cesty na ulici Mlynská



výstavba spevnenej cesty na vinice



rekonštrukcia odvodňovacieho kanála – močidlo

Z uvedených žiadostí riadiaci orgán žiadnu nevyhodnotil, čím sa administratívne hodnotenia
presúvajú do ďalšieho roka (na rok 2017).
Intenzívne práce prebiehali na projektovej dokumentácii, ktorá rieši prebudovanie
bývalej MŠ na denný stacionár pre seniorov. Projektovú dokumentáciu sa ešte v tomto roku
(2016) podarilo spracovať tak, aby vyhovovala všetkým normám a požiadavkám príslušných
zodpovedných inštitúcií.
Súčasne sa realizovali aj ďalšie dva projekty :
 vybudovanie novej ulice Pod parkom
/ Tu vzniká nová lokalita na výstavbu rodinných domov. Práce sa týkali zriadenia
prístupovej komunikácie. V súčasnosti je majiteľom uvedenej komunikácie Slovenská
republika v správe SPF. Zámerom obce je získať cestu

zo SPF do vlastníctva obce

a zároveň ju rozšíriť o ďalšiu plochu, ktorú obec chce získať kúpou pribl. 3 m od
dotknutých vlastníkov.
 vybudovanie ochranného protipovodňového valu na ulici Mlynská.
/ V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia a prebiehajú rokovania s dotknutými
inštitúciami/
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zámer výrubu a vyčistenie lokality- viničky
a strelnica. K realizácií tohto zámeru došlo iba čiastočne, nakoľko sa nezakladal na
relevantnom projektovom zámere ani sa nenachádzal v

príslušných stratégiách obce.
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Vyjadrenia dotknutých orgánov ako je CHKO Nitra, stanovisko Poľovného združenia a iné
boli nesúhlasné.
Ako som spomenul, projekt, ktorým sme žiadali

o NFP –Vybudovanie spevnenej

cesty na vinice- obecné zastupiteľstvo žiadosť spochybnilo a nesúhlasilo s jej podaním
o pridelenie finančných prostriedkov z projektov EÚ. Zámerom obecného zastupiteľstva
bolo vybudovanie cesty za záhradami, v oblasti ulice Mlynská, s jej následným využitím
pri zriadení novej lokality

na výstavbu rodinných domov. Takáto argumentácia je

nelogická, nakoľko výstavba cesty pre potenciálnu výstavbu, ktorá v konečnom dôsledku
nie je ani plánovaná, nemá efekt využitia. V opačnom prípade, cesta na vinice je už teraz
potrebná z dôvodu využitia a zároveň skvalitnenia bývania obyvateľom priľahlých
nehnuteľností na ulici V majeri. V pôvodnom uznesení obecné zastupiteľstvo cestu na
vinice schválilo, neskôr sa dožadovalo zmeny.
Veľkú väčšinu roku 2016 Obec Vieska nad Žitavou prežila v rozpočtovom provizóriu,
pretože nebol schválený rozpočet. Vzhľadom na to, že Obec bola usporiadateľom Stretnutia
Viesok, ktoré bolo dlhodobo plánované a náročné okrem iného aj na financovanie, musela
zabezpečovať aj každodenný chod správy tak, aby nedošlo k porušeniu zákonných predpisov
viazaných na rozpočtové provizórium. Bolo to obdobie veľmi náročné.
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prebehla voľba hlavného
kontrolóra. Zvolená bola Bc. Alena Frajková.
28.12.2016 sa vzdal svojho mandátu poslanec obecného zastupiteľstva Peter Kollár B.S.B.A.
V roku

2016 sme

zaznamenali aj stúpajúce množstvo nepodpísaných uznesení

starostom obce z rokovaní obecného zastupiteľstva , kedy som využil zákonné právo veta. To
nie je dobrým výsledkom spolupráce.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na práci v prospech obce podieľali.
Sú to hlavne obyvatelia obce, pracovníci obecného úradu, materskej školy a členovia rôznych
spoločenských združení. Za obecné zastupiteľstvo chcem poďakovať poslancovi Miroslavovi
Mladému, ktorý bol vždy nápomocný.
Konštatujem, že rok 2016 bol pre našu obec ťažký, ale úspešný.
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2. Identifikačné údaje obce
Názov: Obec Vieska nad Žitavou
Sídlo: Vieska nad Žitavou 64
IČO: 951 52
Štatutárny orgán obce: Štefan Mladý, starosta obce
Telefón: 037-6334560
E-mail: vieskanz@azet.sk
Webová stránka: www.vieskanadzitavou.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Štefan Mladý
Zástupca starostu obce: Radoslav Šabík
Hlavný kontrolór obce: Bc. Alena Frajková
Obecné zastupiteľstvo: Miroslav Mladý, Radoslav Šabík, Václav Zelenka, Ján Lévay, Peter
Kollár B.S.B.A.
Komisie: Verejného záujmu .................................... predseda ..................... Václav Zelenka
Finančná.................................................... predseda ...................... Václav Zelenka
Sociálna bytová a zdravotná.................... predseda .......................Václav Zelenka
Kultúrna ................................................. predseda ........................ Radoslav Šabík
Obecný úrad: Mgr. Monika Badová, Mária Kunkelová, Anna Šimková, Ladislav Urge,
Katarína Urbanová
MŠ: Jana Rajtarová, Zuzana Kaločaiová,

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a obyvateľov žijúcich na území obce.
Vízie obce: Obec Vieska nad Žitavou má potenciálne predpoklady byť pre svojich občanov
miestom pre pokojné bývanie, v zdravom a čistom prostredí.
Ciele obce: Rekonštrukcia budovy na denný stacionár, sústredenie na čerpanie fondov EU.

5. Základná charakteristika obce
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Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce : Obec Vieska nad Žitavou sa nachádza na západnom Slovensku,
územne patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja. Od okresného mesta Zlaté Moravce je
vzdialená 10 km. Je rozložená v kotline, ktorú vymodelovala eróznou činnosťou rieka Žitava.
Rozloha katastrálneho územia obce je 546 ha, pričom v prevahe je poľnohospodárska pôda,
v menšom zastúpení lúky a vinohrady. Vzhľadom k priaznivým klimatickým a pôdnym
podmienkam, je vhodná pre intenzívne poľnohospodárstvo. Obec sa nachádza v nadmorskej
výške od 160 m do 210 m, stred obce je v nadmorskej výške 185 metrov.
Obyvatelia obce sú prevažne Slováci (98,32%). Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2001 v obci žilo 466 obyvateľov, z toho 232 žien ( 49,79 %) a 234 mužov (50,21 %)
Rozvoj bývania sa v zásade nepriamo považuje za funkciu stavu a rozvoja hospodárskych
aktivít obce a jej blízkeho okolia (pre podmienky obce Vieska nad Žitavou zohráva významnú
úlohu najmä blízkosť miest Zlaté Moravce a Vráble), pričom rozvoj bývania je v priamej
závislosti od stavu a zmien kvantitatívnych a kvalitatívnych stránok užívateľov bývania –
obyvateľstva a miestnych podmienok.

5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov : 458
Vývoj počtu obyvateľov :
Prisťahovaní ..................8
Odsťahovaní.................16
Narodili sa..................... 3
Zomreli.......................... 6

5.3. Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v obci :

XII/2016 ....................................................................

5,4%

Nezamestnanosť v okrese : XII/2016 ........................................................................ 7,22%

5.4. Symboly obce a história
Erb obce
Vlajka obce
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Pečať obce
História obce Prvá písomná zmienka o obci Vieska nad Žitavou je z roku 1406. Názvy obce
v archívnych materiáloch boli rôzne. V historických dokumentoch je obec spomínaná ako
Kisfalud, Barskisfalud, Warallekysfalvo, Wyfalu, Wieska, Tekovská Vieska a od roku 1927
Vieska nad Žitavou.
Erb obce má svoj význam najmä z hľadiska kultúrneho dedičstva a tradícií obce. V čiernom
štíte sú ostrím odvrátené radlice – lemeš a čerieslo – všetko zlaté. Erb posúdila Heraldická
komisia Ministerstva vnútra SR kladne a dňa 11. novembra 1996 ho odporučila na zapísanie do
Heraldického registra SR. Zástava patrí k symbolom obce. Pozostáva z piatich pozdĺžnych
pruhov v čiernej a žltej farbe a je ukončená dvomi zostrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

5.5. Pamiatky: rímskokatolícky kostol sv. Juraja,
5.6. Významné osobnosti obce:

Juraj Selepčéni Pohronec, František Palacky, Štefan

Ambózy Migazzi

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Materská škola vo Vieske nad
Žitavou
-

Do MŠ nastúpilo k začiatku školského roka 2015/2016 11 detí. Z toho 3 deti
predškolského veku, ktoré ukončili predprimárne vzdelávanie. Naša MŠ integruje deti
so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.

6.2. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby zabezpečuje obec. Poskytuje donášku obedov, liekov a potravín.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na rozšírenie sociálnych služieb . Zámerom starostu obce je rekonštrukcia
budovy na komunitné centrum príp. denný stacionár.
6.3. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečujú pracovníci obecného úradu spolu
s materskou školou a DHZ.
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Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život
sa bude orientovať na zachovanie tradičných kultúrnych a spoločenských

aktivít

realizovaných v obci.
6.4. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Ing. Juraj Mladý AUTOCENTRUM

-

Weigela s.r.o

-

Kaderníctvo Hudecová Žaneta,

-

Bufet Midy, Alžbeta Klimanová,

-

Stolárstvo Hudec s.r.o,

-

SABSTAV s.r.o. Radoslav Šabík

-

Autoklampiarstvo Igor Turček,

-

Mladosť Katarína Mladá

-

PF servis s.r.o. Marek Černák

-

MH- TRANS s.r.o.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :
-

SHR Ján Lévay

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa
bude orientovať na poskytovanie širšieho rozsahu služieb.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový

Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
Kapitálový rozpočet ako prebytkový
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26. septembra 2016 uznesením
č.100/2016
Rozpočet bol jedenkrát upravený
- zmena schválená rozpočtovým opatrením č.1S/2017 starostom obce k dňu 31.12.2016
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v roku 2016
Rozpočet obce k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Celkový schodok
Príjmové finančné
operácie
Výdavkové finančné
operácie
Rozdiel FO

Schválený
rozpočet
238643

Rozpočet po
zmenách
238643,00

Skutočnosť

181034
44109
13500

181034,00
44109,00
13500,00

191002,89
40008,76
21622,02

238643

238394,00

248582,69

164675
17891
56149

164426,00
17819,00
56149,00

170067,56
13503,04
65012,09

0
13500

249
13500

4050,98
21622,02

56149

56149

65012,09

-42649

-42649

-43390,07

252633,67

7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
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Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v
EUR

Bežné príjmy spolu

191002,89

z toho : bežné príjmy obce

191002,89

Bežné výdavky spolu

170067,56

z toho : bežné výdavky obce

170067,56

Bežný rozpočet

20935,33
40008,76

Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

40008,76

Kapitálové výdavky spolu

13503,04

z toho : kapitálové výdavky obce

13503,04

Kapitálový rozpočet

26505,72
47441,05
249,00
47192,05

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie

21622,02

Výdavkové finančné operácie

65012,09

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU

-43390,07
252633,67
248585,69
4050,98
249
3801,98

VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

252633,67
191002,89
40008,76
21622,02

160842,00
5000,00
13100,00

158040,00
0
0

158040,00
0
0

Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Skutočnosť
k 31.12.2016

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019
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Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Finančné výdavky

248582,69

178942,00

158040,00

158040,00

170067,56
13503,04
65012,09

146702,00
13900,00
18340,00

141900,00
0
16140,00

141900,00
0
16140,00

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva
8.1. Majetok
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami
VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin.
výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin.
výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2016 v
EUR
1 617 847,24
1 581 783,92

KZ k 31.12.2016
v EUR
1 701032,95
1 676 625,08

Predpoklad
2017
1 640 000
1 621 700

1 495 811,67
85 972,25
35 795,88

1 590 652,83
85 972,25
23 532,98

17 800

899,21
0

848,95
0

0
7475,75
27 420,92
0

0
7773,31
14 910,72
0

0

0

267,44

874,89

800

7 000
10 000

500

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2016 v
EUR
1 617 847,24
Vlastné imanie a záväzky
spolu
Vlastné imanie
684 791,66
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :

0
0
-78 988,08
338 136,73

KZ k 31.12.2016 v
EUR
1 701 032,95

Predpoklad
2017
1 640 000

841 300,18

840 000

0
0
157 815,20
286 710,64

250 000
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Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami
VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

4 119,68
0

1 163,94
0

1 000

232 693,91
12 450,62
88 872,52
594 918,85

223 412,37
17 652,97
44 481,36
573 022,13

220 000
12 000
40 000
550 000

8.2. Zdroje krytia
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov/úbytkov majetku - zaradenie do majetku pozemkov vo výške 149 012 EUR

-

predaja dlhodobého majetku

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov

8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016

7 475,75

7 773,31

Pohľadávky po lehote splatnosti
8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Záväzky do lehoty splatnosti

Zostatok
k 31.12 2016

232 693,91

241 065,34

Záväzky po lehote splatnosti

9. Hospodársky výsledok za 2016 - vývoj nákladov a výnosov
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

Náklady
50 – Spotrebované nákupy

18311,92

28935,80

51 – Služby

22229,34

34724,06

52 – Osobné náklady

90383,85

100544,79

53 – Dane a poplatky

393,55

492,79

54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej

1403,10

1205,15

136209,95

72193,98
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činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady

8741,85

5967,09

57 – Mimoriadne náklady

0

0

58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov

490,92

100,00

0,63

0,02

Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a 8732,34
tovar
61 – Zmena stavu
0
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
0

8110,17

63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy

135119,06

151698,27

20609,14

168817,61

65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy

0

2928,18

4,41

0,42

67 – Mimoriadne výnosy

0

0

69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

34712,08

70424,23

-78988,08

157815,20

Hospodársky výsledok /kladný /

0
0

v sume 157815,20 EUR bol zúčtovaný na účet 428 –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov:

údaje sú vzaté

z výkazu

ziskov a strát. Počas roka neprišlo k významným

pohybom na nákladových či výnosových účtoch.

10. Ostatné dôležité informácie
10.1 Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec prijala nasledovné granty a transfery:
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Z rozpočtovaných grantov a transferov 8458,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 8980,29
EUR, čo predstavuje 106,17 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Neformálne združenie obcí Viesky na
Slovensku
DPO SR
ŠR
ŠR – voľby
– predškoláci
Neformálne združenie rodičov detí
MŠ
VUC

Suma v EUR
4742,00

Účel
Príspevok na podujatie

2000,00
206,37
665,92
380,00
350,00

Recyklačný fond

336,00

Príspevok na činnosť DHZO
Prenesený výkon štátnej správy
Voľby NR
Podpora na prípravu detí do ZŠ
Príspevok na dopravu detí v MŠ
-koncoročný výlet
Podpora podujatia Stretnutie
Viesok
Podpora recyklovaniu odpadu
v obci

300,00

10.2 . Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č...... o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Netýka sa

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
Obec v roku 2016 nerealizovala žiadne investičné akcie
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
Obecné zastupiteľstvo neschválilo výstavbu denného stacionára na rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadostí na NFP na detské ihrisko, multifunkčné
ihrisko, povrchovú úpravu cesty Mlynská.
OZ prijalo kontroverzné uznesenie pri schvaľovaní NFP
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10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za
ktoré sa vyhotovuje výročná správa.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec vedie súdny spor voči Arborétu Mlyňany SAV o výške nájmu.
Vypracovala: Mgr. Monika Badová

Schválil: Štefan Mladý, starosta obce

Prílohy:
 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke
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